Obecné zastupiteľstvo Obce Veľké Ripňany na základe ust. § 4 ods. 3 písm. g/ s použitím § 11
zák. SNR č. 595/1990 Zb., o štátnej správe pre životné prostredie v znení zmien a doplnkov, zák. č.
137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší), zák. č. 17/1992 Zb. o
životnom prostredí a § 6 ods. 4 a 5 zák. č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie Obce Veľké Ripňany t o t o

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 1/2018

O POPLATKOCH ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA
PREVÁDZKOVATEĽMI
MALÝCH ZDROJOV ZNEČISTENIA
NA ÚZEMÍ OBCE VEĽKÉ RIPŇANY
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len nariadenie/ vymedzuje základné pojmy,
práva a povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území
obce Veľké Ripňany a určuje spôsob výpočtu a výšku poplatku za znečisťovanie
ovzdušia.
(2) Predmetom je úprava práv a povinností pri ochrane ovzdušia pred vnášaním
znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou do ovzdušia.
(3) Toto nariadenie tiež vymedzuje zdroje znečistenia, ktorým poplatok nebude vyrubený.
§2
Základné pojmy
(1) Znečisťujúcou látkou pre účely tohto nariadenia sa rozumie akákoľvek látka vnášaná
ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať
škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie, okrem látky, ktorej vnášanie do
životného prostredia je upravená osobitným predpisom.
(2) Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia v podmienkach obce Veľké Ripňany sú:
zariadenia na spaľovanie tuhého a plynného paliva, t. j. ostatné technologické celky
nepatriace do kategórie veľkých zdrojov a stredných zdrojov, plochy, na ktorých sa
vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív,
surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie
sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja.
(3) Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia sa rozumie právnická osoba
alebo fyzická osoba, ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať zdroj znečisťovania

ovzdušia na území obce Veľké Ripňany.
§ 3
Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
(1) Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia v obci Veľké Ripňany majú tieto
všeobecné povinnosti:
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje v súlade s dokumentáciou a s
podmienkami určenými obcou podľa § 17ods.1písm.a) zákona o ovzduší č.
137/2010 Z. z.,
b) umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce alebo týmito orgánmi povereným
osobám ku zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly
zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné podklady,
c) vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou ,
d) viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch a poskytovať okresnému úradu životného
prostredia ustanovené údaje, ktorých rozsah ustanoví vykonávací predpis a na
požiadanie poskytovať tieto aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia
orgánom ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným právnickým osobám,
e) neprekročiť tmavosť dymu.
(2) Povinnosti podľa odseku 1 písm. b) a d) sa vzťahujú len na právnické osoby a na fyzické
osoby, ktoré sú podnikateľmi a prevádzkujú malý zdroj na území obce.
§4
Správca poplatku
(1) Správcom poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov
znečisťovania je obec.
(2) Obec rozhoduje o výške poplatku právnickej a fyzickej osoby, oprávnenej na podnikanie.
(3) Na konanie o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia sa vzťahuje zák. č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní a zák. č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
v znení neskorších predpisov.
§5
Úvodné ustanovenia
(1)O poplatku právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, ktorá
prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia rozhoduje obec.
(2) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok
paušálnou sumou do výšky 663,87 € (§ 3ods.2 zákona o poplatkoch), na základe údajov
oznámených podľa § 6 ods. 4 a 5 úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených
znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky
vznikajú.
(3) Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky
ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v jednej obci.
(4) Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za
každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých
znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti
znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a

kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja
znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.
§ 6
Výška poplatku
(1) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia sa na území obce Veľké
Ripňany určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 663,87 € na základe
údajov oznámených podľa § 6 ods. 4 a 5 úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených
znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky
vznikajú.
(2) Na účely odseku 1 je prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania povinný predkladať na
Obecný úrad vo Veľkých Ripňanoch oznámenie s nasledovnými údajmi:
názov a sídlo prevádzkovateľa zdroja
množstvo, druh vypúšťaných a kvantitatívne ukazovatele palív a surovín,
počet prevádzkových hodín zdroja,
účinnosť odlučovacích zariadení,
(3)Výška poplatku je stanovená podľa spotreby paliva nasledovne :
Spotreba zemného plynu
0-24 999 m3
25 000 – 49 999 m3
50 000 – 74 999 m3
75 000 m3 a viac

Výška poplatku
0,49 €/100 m3
0,66 €/100 m3
0,99 €/100 m3
1,16 €/100 m3

Výška poplatku je stanovená podľa spotreby tuhého paliva nasledovne :
Spotreba tuhého paliva
Hnedé uhlie
Čierne uhlie
Drevo a drevené pelety
Vykurovací olej
Nafta

Výška poplatku
0,53 €/t
0,39 €/t
0,31 €/t
0,31€/t

Poplatok sa zaokrúhľuje na celé eurá smerom nadol.
4)Poplatková ani oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na :
a) malé zdroje ,ktoré sú umiestnené v bytoch a rodinných domoch,stavbách určených na
individuálnu rekreáciu,pokiaľ sa tieto zdroje nevyužívajú na podnikanie,
b) malé zdroje ,ktoré prevádzkuje obec,
c)malé zdroje , ktoré prevádzkujú školské a zdravotnícke zariadenia,
d) malé zdroje, ktoré prevádzkujú sociálne ,charitatívne , záujmové a cirkevné
organizácie.

§7

Spôsob platenia poplatku
(1) Správca poplatku preskúma údaje uvedené v oznámení prevádzkovateľa malého zdroja
znečisťovania a vydá rozhodnutie o určení poplatku, v ktorom určí najmä výšku ročného
poplatku a ďalšie podmienky, týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa.
(2) Poplatok sa platí jednorazovo alebo v splátkach v súlade s platnou právnou úpravou.
(3) Poplatky sú príjmom rozpočtu obce.

§8
Sankcie
Za nesplnenie oznamovacej povinnosti musí uložiť obec v prenesenom výkone
štátnej správy prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu do 663,87 €.
Ak v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinnosti, za ktoré bola pokuta
uložená a prevádzkovateľ nesplnil v lehote opatrenia a nápravu uložené obcou, bude mu
uložená pokuta vo výške dvojnásobku hornej hranice pôvodne uloženej pokuty a obec môže
nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky MZZO.
Obec môže začať konanie o uložení pokuty do jedného roka odo dňa , keď zistila porušenie
povinnosti, najneskôr do troch rokov odo dňa ,keď k povinnosti došlo.
Pokuty uložené obcou sú príjmom rozpočtu Obce Veľké Ripňany.
§9
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Veľké Ripňany sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo vo Veľkých Ripňanoch dňa 23.8.2018. Toto všeobecne záväzné nariadenie
obce nadobúda účinnosť dňom 23.8.2018. Dňom účinnosti tohto nariadenia ruší sa
Všeobecné záväzné nariadenie Obce Veľké Ripňany č.2/2016.
§10
Účinnosť
Schválené Obecným zastupiteľstvom dňa : 23.8.2018
Vyvesené dňa:
09.8.2018
Zvesené dňa :
23.8.2018
Účinnosť od :
24.8.2018

PhDr. Jozef Krištof
starosta obce

